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Wkładki higieniczne Discreet Irresistible Multiform (20 sztuk)
 

Cena: 3,23 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

18 sztuk

Producent PROCTER & GAMBLE

Opis produktu
 

Discreet Multiform Irresistible wkładka higieniczna x20

Marka
Discreet

Cechy
Charakterystyczny, kobiecy zapach Irresistible, któremu nie sposób się oprzeć, Do 12 godzin świeżości, aby pomóc Ci poczuć się pięknie,
Cieńsze niż 1 mm, więc nawet ich nie poczujesz, Cienkie i elastyczne wkładki higieniczne, które dopasowują się do Twoich ruchów,
Warstwa kleju na całej powierzchni wkładki sprawia, że jest ona dobrze przymocowana do bielizny przez cały dzień, Oddychające
wkładki higieniczne, które pozwalają swobodnie oddychać skórze stref intymnych, 4 elastyczne strefy umożliwiające dopasowanie
wkładki do każdego typu bielizny, Wkładki z kobiecymi wzorami, które Cię zachwycą

Marka standaryzowana
Marka: Discreet

Opis alternatywny
Extra Long Product Title: Discreet Multiform Irresistible wkładka higieniczna x20, Charakterystyczny, kobiecy zapach Irresistible, któremu
nie sposób się oprzeć
Opis od dostawcy: Discreet Multiform Irresistible wkładki higieniczne

Podmarka
Podmarka: Discreet

Opis produktu
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Wkładki Discreet Multiform Irresistible pomogą Ci poczuć się świeżo i pięknie, bez względu na to, jaki jest Twój styl! Te wkładki
higieniczne pozwalają swobodnie oddychać skórze miejsc intymnych, co zapewnia uczucie świeżości i komfortu aż do 12 godzin. Są tak
cienkie, że nawet ich nie poczujesz, a ich uniwersalny kształt sprawia, że pasują do każdego typu bielizny. Ten wariant o
charakterystycznym zapachu Irresistible zapewni Ci nieodparte uczucie świeżości przez cały aktywnie spędzony dzień i podczas
ekscytujących wieczorów. Bez względu na to, co przyniesie Ci dzień, te wkładki sprawią, że wszystko się uda!

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Kraj
Kraj pochodzenia: Ukraina
Zapakowano w: Ukraina

Rodzaj opakowania
Typ: Karton

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 158
Wymagana szerokość na półce: 72
Wymagana głębokość na półce: 30

Waga
Waga brutto: 34

Pochodzenie
Tekst dowolny o pochodzeniu: Ukraina

Opakowanie logistyczne - od dostawcy
Wysokość: 175
Szerokość: 298
Głębokość: 158
Waga: 790
Liczba jednostek: 18

Liczba jednostek
Liczba jednostek: 20

Adres zwrotny
Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. ul. Zabraniecka 20 03-872 Warsaw Poland ́801 25 88 25 (koszt połączenia zgodnie z taryfą
operatora) Pytanie? Zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość e-mail.

Telefon kontaktowy
́801 25 88 25 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

Identyfikacja
FPC Code: 83744383
P&G Category: Feminine Care
P&G Subsector: Feminine Care
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